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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 النتائج النهائية

 مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكرمي 
 م 2018-هـ  1440 -الثالثة  الدورة

 
 املركز النتيجة الدولة اسم املتسابقة م
 األول 99.16 البحرين حسن حسيين عبد هللاسارة حممد  1
 الثاين 98.5 السنغال ميمونه لو 2
 الثالث 98 اجلزائر خولة عزوز 3
 الرابع مكرر 97.16 الوالايت املتحدة فرحيه أدن شيخ 4
 الرابع مكرر 97.16 إيران زهرا رسول خليلي مثرين 5
 السادس 97 اإلمارات نور حممد عبدهللا سلطان احلمودي 6
 السابع 95.83 موريتانيا مسعوده الطلبه 7
 الثامن مكرر 95.66 مصر نورا أمحد البسيوين ابراهيم 8
 الثامن مكرر 95.66 كينيا خنساء حسني امحد 9

 العاشر 95.16 النيجر زينب رايحي موسى 10
 احلادي عشر 94.83 فلسطني اسراء حممد عصام مفلح صالح 11
 الثاين عشر 94.66 افغانستان صفورية عبدالرحيم قاضي 12
 الثالث عشر 94.33 نيجرياي خدجية يونس إلياس إبراهيم 13
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 الرابع عشر 93.83 السودان سلمى يوسف عوض حممد امحد 14
 اخلامس عشر 92.83 الكويت اندية جاسم على حسني الكندري 15
 السادس عشر مكرر 92.33 تشاد فاطمة حممد حممود 16
 السادس عشر مكرر 92.33 برواني عقيلة بنت حاج ايوب 17
 الثامن عشر 92 العراق زينب علي حسن 18
 التاسع عشر 91.83 ليبيا مرام سامي امني احلداد 19
 العشرين 91.66 الكامريون مرمي مسية امساعيل 20
 احلادي والعشرون مكرر 90.33 كندا مروة عائشة مغدي 21
 احلادي والعشرون مكرر 90.33 تنزانيا عاشورة أمان لالنغا 22
 الثالث والعشرون 89.66 بنجالديش نسيبة سلطانة علما 23
 الرابع والعشرون 89.33 السعودية راوية بنت مراد بن مصطفى كمال احلسن 24
 اخلامس والعشرون 89 جنوب أفريقيا فاطمة ابركر 25
 السادس والعشرون 88.66 لبنان فرح مصطفى جوجو 26
 السابع والعشرون 88.16 األردن ساجده حممود علي العوضي 27
 الثامن والعشرون 87 تونس هديل بنت فتحي بن مجاعة 28
 التاسع والعشرون 86.5 الفلبني نداء سامل ممارجنكاس 29
 الثالثون 86.33 اندونيسيا إستقامة ساملني راان ويكارات 30
 الواحد والثالثون 82.33 بلجيكا جهاد برقوعي 31
 الثاين والثالثون 80.66 داغستان فامتات مغوميدوف 32
 الثالث والثالثون 79.5 غينيا بيساو خدجية جالو 33
 الرابع والثالثون 77.83 الكونغو برازافيل خدية دوكوري 34
 اخلامس والثالثون 76.66 رواندي رمحه نشموى 35
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 السادس والثالثون 75.16 مجهورية القمر املتحدة أمساء سيد محيد 36
 السابع والثالثون 73.66 سريالنكا زينب انزا حممد انليم 37
 الثامن والثالثون 73.5 اثيوبيا حمبه مفتاح ابروده 38
 التاسع والثالثون 72.83 ماينمار شان ميا زو 39
 األربعني مكرر 68.5 اوغندا رمحة ابموايريا كاسوما 40
 األربعني مكرر 68.5 ماليزاي برتي نور انداي بنت بكري 41
 الثاين واألربعني 64.83 املغرب سكينة ملغاري 42
 الثالث واالربعون مكرر 64.66 بوركينا فاسو آمنة ويدراغو 43
 الثالث واالربعون مكرر 64.66 فنلندا زينب صالد آدم 44
 اخلامس واألربعني 57.66 مايل أساانتو ابمبا 45
 السادس واالربعون مكرر 55.5 ابكستان اليشبا شيخ شفيق امحد 46
 السادس واالربعون مكرر 55.5 غامبيا حواء ابه 47
 الثامن واألربعني 53.33 املالديف فاطمة رهوة رشيد 48
 التاسع واألربعني 47.83 بورندي مرمي اومياان 49
 اخلمسون 47.16 توجو محدايتو األساين 50
 الواحد واخلمسون 45.66 طاجكستان فاطمة واحد زاده 51
 الثاين واخلمسون 41.16 جيبويت حواء حممد وعيس 52
 الثالث واخلمسون 34.5 البانيا زينب برذوشي 53
 الرابع واخلمسون 32 ساحل العاج سناات تراوري 54
 اخلامس واخلمسون 31.33 غينيا كوانكري عائشة كمارا 55
 السادس واخلمسون 28.5 سرياليون فاطمة جالو 56

 


